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Kurs i fyrstegsprincipen
verktyg och stöd för en
resurseffektiv transportplanering

Fyrstegsprincipen är ett planeringssätt för att utveckla ett

Fyrstegsprincipen har kommit i fokus som en viktig

mer hållbart transportsystem. Denna kurs ger dig förut-

princip i svensk transportplanering, bland annat i åt-

sättningar för att med stöd av fyrstegsprincipen planera

gärdsvalsstudier. Rätt tillämpad bidrar fyrstegsprincipen

för resurseffektiva transporter som bidrar till långsiktigt

till att utveckla ett mer hållbart transportsystem – eko-

hållbar utveckling.

nomiskt, miljömässigt och socialt.

Fyra steg för ett mer hållbart transportsystem
De fyra stegen handlar om att:
1. Påverka beteenden och efterfrågan,
2. Använda befintlig infrastruktur effektivare,
3. Mindre ombyggnader av infrastruktur,
4. Nybyggnad av infrastruktur.

Kursen ger dig förståelse för fyrstegsprincipens syfte
och metodik, samt praktisk handledning i hur du til�lämpar den på bästa sätt. Vi ger dig verktyg och stöd
för en resurs-effektiv transportplanering som bidrar till
långsiktigt hållbar utveckling.
Det är inte svårt, bara man gör på rätt sätt.

Bilder inom marginalerna
helbild eller bilder sida vid sida
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Kurs i fyrstegsprincipen
Lär dig teorin bakom och hur den tillämpas
Målgrupp för kursen

Röster från tidigare deltagare

Kursen vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare inom
kommuner, myndigheter, landsting/regioner, länsstyrelser samt andra verksamheter som arbetar med trafik-,
transport-, och/eller samhällsplanering, hållbart resande,
åtgärdsvalsstudier och liknande frågor.

”Fortfarande får jag glada kommentarer i korridoren efter
Fyrstegsprincipen-utbildningsdagen, och det verkar som
att folk kommit ett steg längre på sitt fyrstegstänk (eller ett
steg i alla fall…). Det känns mycket bra! Tack för hjälpen
med det! Nu pågår arbete med ny trafikplan och gatuenheten har lagt om sitt arbetssätt fullkomligt. I teorin i
alla fall än så länge, men det finns en stark vilja.”

Omfattning
Under en heldag varvar vi teori med praktik och diskussioner. Slutligen tillämpar vi metodiken på ett realistiskt
planeringsfall.
Efter avslutad kurs kan du få stöd och individuell
coachning när du tillämpar fyrstegsprincipen i eget projekt
eller utredning. Vi kan också ge kursen som anpassad intern utbildning, till exempel med fördjupning i olika delar,
praktisk tillämpning på eget planeringsprojekt, organisations- och genomförandefrågor, med mera.

Efter genomförd kurs…
E har du en god förståelse för vad hållbara transport-		
system innebär, samt hur fyrstegsprincipen kan bidra
till detta
E har du en god förståelse för hur fyrstegsprincipen 		
bidrar till att hitta kostnadseffektiva lösningar
E kan du tillämpa fyrstegsprincipen och dess tankesätt,
i transportplanering som rör transporter på lokal,
regional eller nationell nivå
E har du grundläggande kunskaper om Trafikverkets 		
åtgärdsval för planering av transportsystemet och 		
fyrstegsprincipens roll där

Vår kompetens
Trivector Traffic har stor erfarenhet av fyrstegsprincipen
och arbetar med den i en mängd uppdrag inom trafikoch samhällsplanering. På senare tid har vi arbetat med
fyrstegsprincipen i flera åtgärdsvalsstudier, Trafikverkets
nya process för att med fyrstegsprincipen ta fram kostnadseffektiva åtgärdspaket i transportplanering.

Kursprogram
• Introduktion till hållbar transportplanering
Vad kännetecknar ett transportsystem som bidrar till hållbar
utveckling?
Vad säger de nationella transportpolitiska målen?
Vilka kriterier finns för att bedöma om transportsystemet 		
bidrar till långsiktigt hållbar utveckling?
• Fyrstegsprincipen – en bakgrund
Fyrstegsprincipens bakgrund, och historik
Fyrstegsprincipens tillämpning i transportplanering.
Åtgärder i fyrstegsprincipens olika steg, samt kombinationer
av olika steg.
• Fyrstegsprincipen – teori och tillämpning
Tillämpning på kommunal nivå – tidiga skeden, ÖP, FÖP,
detaljplan.
Tillämpning på nationell och regional nivå – tidiga skeden, 		
förstudier, långsiktig planering.
Framgångsfaktorer och fallgropar.
Introduktion till fyrstegsprincipen i Trafikverkets nya åtgärdsvalsprocess.
• Övning – fyrstegsprincipen i praktiken
Teorin tillämpas på ett planeringsexempel.

Pris, kursdatum, orter, anmälan och mer information
För mer information om datum, pris, orter och anmälan,
www.trivector.se/traffic/utbildningar eller kontakta Björn
Wendle, bjorn.wendle@trivector.se, 010-456 56 09.
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